
  
 

 
 

1 Johannes 4:18 
 

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees 
uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet 

volmaakt in de liefde.  
 
Vrees of angst is iets dat je vaak niet meer in de hand hebt. Het lijkt er veelal op 
dat het jou in de hand heeft. Wat kan al niet het onderwerp van vrees of angst 
zijn. Van het donker tot iets wat je koste wat het kost verborgen wenst te 
houden. Het kan je leven volkomen bepalen en tekenen. Terwijl je je uiterste 
best doet om niets te laten merken, valt het toch iedereen op. Het donker 
immers doet je fluiten. Of terwijl je vaak en gretig gebruik maakt van een 
masker, valt het juist daardoor iedereen op dat je niet jezelf bent. En het gekke 
is, dat het donker niet minder wordt door je gefluit en de werkelijkheid waarin 
je verkeert niet verandert door maskeren.  
 
Opmerkelijk dat er zoveel verschillende uitdrukkingen en gezegdes zijn als het 
gaat om vrees, angst. Om maar eens een heel bekend gezegde te noemen ‘een 
kat in het nauw maakt rare sprongen’. Wie kent niet de ogenschijnlijk positief 
klinkende uitdrukking ‘angst geeft vleugels’. Maar beide keren is de ondertoon 
die van vluchten, het willen ontsnappen aan. Daar past het zeker niet positief 
klinkende ‘angsthaas’ bij en dus ‘het kiezen van het hazenpad’. Dat laatste 
houdt meestal een letterlijk vluchten in, terwijl het meest voorkomende is het 
zojuist genoemde opzetten van een masker. Sommigen hebben daar een ware 
voorraad van. Ooit schreef de Zwitserse arts Paul Tournier een boek met de 
veelzeggende titel: Wij en onze maskers. Ja, je leest het goed: WIJ. Want het is 
een veel groter probleem dan gedacht. Immers, is u, jou en mij soms vrees, 
angst vreemd? En dan gaat het niet alleen om angst voor het donker, maar 
juist om zaken die Het Licht niet kunnen verdragen.  
 
Het is in het evangelie van Johannes, Johannes 4:1-39, dat we een duidelijk 
sprekend voorbeeld tegenkomen van iemand die - net als wij - een zondaar 
wordt genoemd. De overspelige vrouw bij de bron in Samaria. Misschien is het 
verschil in wat haar angst aanjoeg anders en groter dan wat in ons leven 
speelt, maar God kent geen onderscheid tussen grote en kleine zondaars, 
overspelig in meervoud of… en doe dan het masker maar even af en wees eens 
eerlijk en benoem wat er tussen Hem en jou zit. Wat als het er op aankomt jou 
angstig maakt. 
 
Raak hè de tekst voor het woord van deze week. Opmerkelijk, wanneer je even 
de moeite neemt en daarnaast het zojuist aangegeven gedeelte van Johannes 4 
doorleest en Johannes hoort weergeven dat Jezus door Samaria moest gaan 
(vers 4). Hij wil namelijk wat graag dat we zijn vrede ervaren in alle delen van 
ons leven. Een vrede die zich kenmerkt door en doet kennen in liefde – 
volmaakte liefde. En die drijft vrees uit. Waar is volmaakter liefde getoond dan 
aan het kruis? Angst en vrees? Waarom nog langer? Wentel je weg op Hem, 
Jezus Christus en vertrouw je toe aan zijn zorg. 
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